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Technologie

In de zuivel worden dikvloeibare producten bereid met zetmeel. Fries-

land Coberco Dairy Foods heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van

vloeibare gelen. Theoretisch gezien bestaan er mogelijkheden, maar

industriële toepassingen staan nog in de kinderschoenen.

De structuur van een voedingsmiddel
bepaalt voor een belangrijk deel de waar-
dering van de consument voor het
betreffende product. De indruk van de
structuur is de resultante van verschillen-
de waarnemingen, bijvoorbeeld bij een
dessert het uitschenken, lepelen en con-
sumeren.
Bij zuivelproducten komen verschillende
structuren voor zoals vloeibare (drinkyog-

hurt) gegeleerde (pudding) en dikvloeiba-
re (vla). Deze laatste structuren zijn over
het algemeen gebaseerd op (gemodifi-
ceerd) zetmeel. Nadeel van een product-
structuur op basis van zetmeel is het pap-
perig mondgevoel en zetmeelsmaak. Het
gebruik van andere, niet-gelerende poly-
sacchariden voor de bereiding van een
dikvloeibare structuur leidt meestal tot
een organoloptisch niet acceptabel pro-
duct (taai en slijmerig).
Om meer dikvloeibare zuivelproducten te
kunnen ontwerpen, heeft Friesland Cober-

co onderzoek verricht naar vloeibare
gelen. Dit zijn producten waarbij het gel-
vormende polysaccharide geen gelstruc-
tuur vormt door het hele product heen
maar in de vorm van kleine geldeeltjes.
Dikvloeibare gelen worden al lang toege-
past, bijvoorbeeld in halvarine. In zuivel-
desserts zijn nog weinig toepassingen.

Vloeibare gelen bereiden
Voor het bereiden van een vloeibaar gel
met kleine geldeeltjes zijn verschillende
bereidingswijzen:
– Verdelen van een eenmaal gevormd

gel in kleine geldeeltjes door middel
van een mechanische behandeling;

– Vorming van deeltjes door een oplos-
sing van een gelerend polysacharide
onder roeren af koelen;

– Een oplossing van een gelerend en
een niet-gelerend polysacharide (die
incompatibel zijn) onder roeren
afkoelen.

Een gevormd gel verdelen
Het fijn verdelen van een gevormd gel is
de eenvoudigste manier om een vloei-
baar gel te vormen. Wanneer een agargel

(1,5% agar) wordt gehomogeniseerd bij
een druk van 25 of 100 kg/cm2 levert dit
een vloeibaar gel op met een gemiddelde
deeltjesgrootte D50 van 150, resp. 67 mm
en een viscositeit van 15, resp. 9 Pa.s (bij
µ = 10 s-1).
Onderzoek aan een systeem waarbij agar
werd vervangen door gellaangom leverde
grotere deeltjes op. Zelfs een nog zwaar-
dere homogenisatie (200 kg/cm2) bleek
niet in staat de deeltjes verder te verklei-
nen.
De bereiding van heel kleine geldeeltjes
lijkt via deze methode niet mogelijk.

Langzaam afkoelen
Bij het langzaam afkoelen van een 0,75%
agaroplossing onder roeren worden deel-
tjes gevormd met een verhoogd agarge-
halte. In een experiment werden de
afschuifsnelheden 100, 200 en 400 s-1

getest. De oplossing van agar werd hier-
bij in 17 minuten afgekoeld van 50 naar
20°C. Microscoopopnames van de
gevormde deeltjes staan in figuur 1. 
Uit de beelden blijkt dat bij lage afschuif-
snelheid (100s-1) grote deeltjes worden
gevormd. De vorm van de deeltjes doet
vermoeden dat ze zijn opgebouwd uit
meerdere kleine deeltjes van een drup-
pelvorm met staart. Door botsing en
gedeeltelijk samenvloeien kan deze vorm
zijn ontstaan. Bij het verhogen van de
afschuifsnelheid (200 of 400 s-1) ontstaan
kleinere deeltjes.
Naast de afschuifsnelheid heeft ook de
mate waarin scheiding optreedt tussen
een fase rijk aan agar en een fase arm
aan agar invloed op de gevormde deel-
tjes. Wanneer in een keer wordt gekoeld
van oplossing naar gel (50°C naar 20°C)
ontstaan grotere en kleinere deeltjes
waarbij de grote opgebouwd zijn uit
meerdere kleine deeltjes. Wordt tijdens
koelen de oplossing enkele minuten bij
een temperatuur rond de geleertempera-
tuur (37°C) gehouden en hierna verder
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Fig. 1   Microscopisch beeld van agardeeltjes gevormd bij 100, 200 en 400/s (1 cm is 25 µm).
a) D=100/s. b) D=200/s. c) D=400/s.
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gekoeld, dan ontstaan nauwelijks geag-
gregeerde deeltjes (figuur 2).

Incompatibiliteit
Wanneer twee polymeren naast elkaar in
een oplossing voorkomen, zal vanaf een
bepaalde concentratie fasescheiding
optreden. Er ontstaat dan een fase rijk
aan polymeer 1 en een fase rijk aan poly-
meer 2. Dit verschijnsel staat bekend als
thermodynamische incompatibiliteit. Als
polymeer 1 gelvormend is en het tweede
polymeer niet dan zal het gelvormende
polymeer in een warme oplossing van
deze polymeren bij afkoeling onder roe-

ren geldeeltjes vormen. 
Afkoelen van de systemen agar
(0,9%)/guargom (0,7%) en agar
(0,9%)/amylopectine (3,5%) onder roe-
ren leverde agardeeltjes met een totaal
verschillende structuur op (figuur 3). Uit
de beelden blijkt dat in het systeem
agar/guargom kleine, hoekige deeltjes
worden gevormd en dat het systeem
agar/amylopectine grotere deeltjes met
veel uitsteeksels oplevert. Oorzaak is
waarschijnlijk het verschil in viscositeit:
de guargomfase is bij deze concentratie
heel viskeus terwijl de amylopectinefase
bij deze concentratie nog laagviskeus is.

Opschalen
Bereiding van geldeeltjes op fabriekschaal
vergt nog wat creativiteit. Homogeniseren
van een gel vraagt een tank met roerwerk
dat in staat is een gevormd gel te breken.
Daar een homogenisator geen grote brok-
stukken kan verwerken, zal een apparaat
vooraf in-line de gelbrokken moeten ver-
kleinen.
De vorming van deeltjes via het langzaam
afkoelen van een polysacharideoplossing
vraagt een warmhouder met een groot
volume om de temperatuur rond de oplos-
sing-gel-overgang te houden. Bij een te
snelle koeling ontstaan grote aggregaten.
Ook bij de vorming via incompatibiliteit
bepaalt de koelstap de vorm en de groot-
te van de deeltjes. De keus van het poly-
saccharide dat de viskeuze fase vormt,
geeft hierbij extra mogelijkheden voor
het beïnvloeden van de deeltjesvorm en 
-grootte.

Vla en slagroom
Vloeibare gelen worden nog nauwelijks
toegepast in de zuivelindustrie. In vla kan
een gedeelte van het zetmeel worden ver-
vangen door geldeeltjes met behoud van
de vlastructuur. Het lijkt mogelijk het

mondgevoel te beïnvloeden door de keu-
ze van het gelerend polysaccharide.
De structuur van opgeklopte slagroom
wordt gevormd door luchtbellen en geag-
gregeerde vetbollen. Geldeeltjes kunnen
hier het vet niet vervangen omdat ze als
inert materiaal geen onderdeel vormen
van het vetnetwerk. Wel kunnen geldeel-
tjes mogelijk een deel van het water
immobiliseren zodat de serumafschei-
ding zal worden beperkt.

Bertus Heuvelman en Gerard Robijn
L. Heuvelman en G.W.I. Robijn, Friesland Coberco Dairy

Foods, Corporate Research, Deventer, 0570-695921, 

l.heuvelman@fcdf.nl.

Project
Het project werd financieel
ondersteund door het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij vanuit het subsidie pro-
gramma ‘Stimuleringsregeling
innovatie markt en concurrentie-
kracht’.

In vla kan een gedeelte van het
zetmeel worden vervangen door
geldeeltjes

Fig. 2   Invloed van een warmhoudstap in koeltraject op deeltjesvorm en -grootte (1 cm is 25
µm). a) Geen warmhoudtijd bij 37ºC. b) 5 Minuten bij 37ºC.

Fig. 3   Agardeeltjes gevormd via incompatibiliteit (1 cm 25 µm).
a) Agar/guargom. b) Agar/amylopectine.


